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O novo presidente do Sinai, Santino Arruda, defende a união na luta pelos direitos da categoria.
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Editorial

A categoria sai vitoriosa
do processo eleitoral

A

Notas

Chapa 1 ga-
nhou a elei-
ção para di-
retoria do
Sinai. No en-

tanto, não há vitoriosos
nem derrotados no pro-
cesso eleitoral, uma vez
que a categoria foi a
grande beneficiada por-
que fez a opção que lhe
convinha.

Foi um debate
duro, confuso contra-
informativo em alguns
aspectos.

A proposta sempre foi
oportunizar um ambiente em que a
categoria pudesse escolher quais
seriam os caminhos de luta para os
próximos anos, no entanto, sem ja-
mais ter tido a pretensão de ser o
único dono da verdade.

Agradecimentos
A Direção eleita agradece a

todos os que contribuíram com a
eleição, em especial aos membros

da Comissão Eleitoral – Manu
Duarte (Idema), Iosete Gurgel
(Datanorte) e Mil ton Ribeiro
(Detran). Eles tiveram um papel de
relevância no processo, tendo en-
frentado dificuldades de toda or-
dem, inclusive tendo sido acusa-
dos, injusta e inconsequentemente,
de parcialidade.

Também agradecemos aos
funcionários do Sinai, aos mesários
que trabalharam no pleito enfrentan-
do o desconforto dos deslocamen-
tos. Ainda somos gratos aos  com-
panheiros de outras categorias, en-
tre os quais: Sindágua, Sindipetro,
Sindserpum e Comerciários de Na-
tal e Mossoró, Bancários, Sindsaúde
e Sintsef.

Tenham a certeza que a dire-
ção eleita cumprirá todos os com-
promissos assumidos na campanha.

Direção do Sinai

Oba oba
O Idema transferiu recur-

sos da ordem de R$ 1,4 milhão
para a Fundação para o Desen-
volvimento Sustentável da Terra
Potiguar – Fundep. Veremos  se
a aplicação destes recursos será
realmente destinada ao homem
do campo.

13º
A imprensa governista deu

grande destaque ao anúncio do
Governo do Estado em antecipar
para junho o 13º salário. Isso é
uma prática corriqueira em todos
os governos estaduais.

Organização
O processo eleitoral do

Sinai desmontou a tese que de-
fendia a eleição realizada em dois
dias. A eleição realizada em um
único dia superou o número de
votos no processo realizado com
dois dias de votação.

Desrespeito
O Governo do Estado além

de se negar a discussão salarial
do funcionalismo ainda cometeu
atitudes de desrespeito aos tra-
balhadores, entre os quais: sub-
traiu os vales-transportes dos
servidores redistribuídos da
Datanorte a partir do mês de
maio. Esta situação ainda está
pendente nos dias atuais. Tam-
bém deixou de incorporar os pi-
sos vinculados aos salários mí-
nimos a partir de abril passado
em um total desrespeito aos tra-
balhadores e as decisões judici-
ais. Ainda deixou de incorporar o
salário mínimo aos servidores
redistribuídos do Detran.

Presidente: Santino Arruda Silva
Vice Presidente: Maria Sineide da Silva Lima
Secretário Geral: José Nilson Bezerra
Primeira Secretário Maria do Socorro Lopes de Oliveira
Tesoureira Geral, Maria Bernadete Bezerra da Silva
Primeiro Tesoureiro, Edgar Alves dos Santos
Diretora de Formação Sindical: Vera Lúcia de Abreu
Diretor de Imprensa e Comunicação: Samual Mendes
Diretor de Adm. Patrimônio e Informática: Neilton Pedro de Fontes
Diretor de Cultura Exporte e Lazer: Getúlio Leandro Oliveira
Diretor Jurídico: Eliel Elias Bezerra
Diretor de Políticas Sociais: Áurea Gomes de Miranda
Diretora do Dep. da Mulher Trabalhadora: Zilta Nunes de Oliveira

Trabalho de apuração dos votos no dia da eleição.

Foto: Lenilton Lim
a

A proposta sempre
foi oportunizar um
ambiente em que a
categoria pudesse

escolher quais
seriam os caminhos

da luta para os
próximos anos.
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Nova diretoria do Sinai toma posse
Unidade

A  diretoria eleita do Sinai
tomou posse no dia 1º de
junho, um dia após o
anúncio do resultado das
eleições para diretoria do

Sindicato. A Chapa 1 encabeçada
por Santino Arruda (Datanorte) e
Maria Sineide (Fundac) foi
empossada formalmente para os
cargos de presidente e vice-presi-
dente da entidade sindical para os
próximos três anos (veja no quadro
abaixo a relação completa dos de-
mais membros eleitos).

A pressa em empossar a nova

A Chapa 1 encabeçada por Santino Arruda (DATANORTE) e Maria Sineide (FUNDAC)  assumem os cargos
de presidente e vice-presidente, respectivamente.

Presidência: Santino Arruda Silva (Datanorte)
Vice Presidência: Maria Sineide da Silva Lima (Fundac)
Secretária Geral: José Nilson Bezerra (Datanorte)
Primeira Secretária: Maria do Socorro Lopes de Oliveira
(Emater)
Tesoureira Geral: Maria Bernadete Bezerra da Silva (Ipern)
Primeiro Tesoureiro: Edgar Alves dos Santos (Emater)
Diretora de Formação Sindical: Vera Lúcia de Abreu
(Fundac) - Suplente: Ana Maria Bezerra Lucas (Fundac)
Diretor de Imprensa e Comunicação: Samuel Mendes
(DER) - Suplente: José Ramon da Costa Silva (Emater)
Diretor de Adm. Patrimônio e Informática: Neilton Pedro
de Fontes (Emater) - Suplente: José Batista Pereira (Seara)
Diretor de Cultura Exporte e Lazer: Getúlio Leandro Oli-
veira (Fundac) - Suplente: João Aniceto Ribeiro (Ceasa)
Diretor Jurídico: Eliel Elias Bezerra (Datanorte) - Suplen-
te: Francisco Tarcisio do Nascimento (Fundac)
Diretor de Políticas Sociais: Áurea Gomes de Miranda
(Idema) - Suplente: Lindalva Gonçalo de Melo (Fundac)
Diretora do Dep. da Mulher Trabalhadora: Zilta Nunes
de Oliveira (Fundac) - Suplente: Rita Alves de Souza
(Fundac).

A chapa 1 também elegeu os
membros da Regional do Seridó

Titulares: Maria das Graças Pereira (FUNDAC) e Braz Le-
oncio (EMATER)
Suplentes: Expedito Apolinário (Datanorte) e Antídio Jorge
(Emparn)

diretoria ocorreu em virtude do tér-
mino do mandato da antiga direção
do Sindicato no dia anterior a elei-
ção. Esta decisão foi aprovada em
assembléia realizada no dia 22 de
maio quando foi def inido o
cronograma do processo eleitoral.
A nova gestão terá posse solene no
dia 6 de julho, às 19h, no Auditório
do Sesc (Centro de Natal/RN).

Mudanças
Para Santino Arruda a vitória

nas urnas não indica o continuísmo
das ações Sindicais. O ex-diretor de

comunicação sindical e agora presi-
dente afirma que haverá um
redimensionamento da luta e da es-
trutura de gestão da entidade.

A nova diretoria do Sinai afir-
ma que o trabalho de consulta às ba-
ses terá seqüência nas atividades
sindicais da categoria. Isso envolve
visitas permanentes a categoria na
capital e no interior.

“Agradecemos a confiança de
todos que acreditaram em nossas
propostas. Agora é hora de unir toda
a categoria para a defesa de seus di-
reitos”, disse Santino Arruda.

Já haviam sido eleitos os
componentes da Regional do Oeste

Titulares: Matusael Targino Aires (Datanorte) e Hermes Alves
de oliveira (Datanorte)
Suplentes: Ivanilda Xavier (Fundac) e Genilson (Fundac)

O Conselho Fiscal passou a ter a
seguinte composição

Titulares*: Bolivar Ferreia (Emater), Gilmar Pinto (Detran) e
Maria Assis (Fundac)
Suplentes**: João Maria Vieira (Datanorte), Antônio Matias
Barros (Datanorte) e Fernando Antônio (Fundac)
(*) O primeiro e o último compuseram a Chapa 1 e o segundo a Chapa 2.
(**) Os dois primeiros compuseram a chapa 1 e o último a Chapa 2.

O Conselho de representantes
sindicais tem o seguinte colegiado

EMATER: Hercílio Barros Barbosa, Marinalva Brandão e
José Nélio de Melo
EMPARN: Maria do Socorro Valentim da Câmara
IPERN: Albaniza da Silva e Romildo Pompeu de Queroz
Datanorte: Enodete Soares de M. Moura
JUCERN: Geiníuzia Maria F Sarmento
DETRAN: Maria Auxiliadora F. Paz e Alzenir Floriano da
Silva
FUNDAC: Manoela M. C. Nascimento, Nilson Teixeira de
Araújo e Francinete da Silva Medeiros

A Direção do SINAI ficou com a seguinte
composição para os próximos três anos:
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Luta

Após o resultado da eleição, a direção eleita do Sindicato tem a convicção de que fará uma gestão voltada
para atender toda a categoria.

A

Nova diretoria do Sinai defende unidade para a
conquista de direitos da categoria

Greve

Servidores da Fundac e do Ipern decidem
realizar paralisação de 24h

As categorias reivindicam que o Governo do Estado envie os Projetos de Lei de seus PCCRs para
aprovação na Assembléia Legislativa.

O

 nova diretoria do Sinai de-
fende a unidade da cate-
goria. Os diretores afirmam
que vão fazer uma gestão

voltada para atender as demandas de
toda a base sindical. O pronunciamen-
to ocorreu após o anúncio do resulta-
do da eleição para a direção do Sindi-
cato. A Chapa 1, liderada por Santino
Arruda e Maria Sineide obteve 771 vo-
tos. Isso representa 51,98% dos vo-
tos contra 685, ou 46,19%, da Chapa
2, de Alexandre Guedes (Detran/RN)
e Iara Cordeiro (Fundac). Uma maio-
ria de 86 votos.

Resultado
No dia 30 de maio, 1.483 servi-

dores compareceram as urnas para
definir os rumos da luta da categoria
para os próximos três anos. Isso re-

presenta pouco mais de 47% do
total do universo de eleitores
que é de 3.118. Ainda foram
contabilizados 20 votos nulos e
outros sete em branco.

No geral, a eleição trans-
correu tranquilamente. Diferen-
te daquela anulada no início do
mês passado quando ocorreram
alguns  incidentes. O resultado
é uma indicação que o proces-
so eleitoral foi bastante concor-
rido. No entanto, prevaleceu o
entendimento de que as pro-
postas de luta da Chapa 1 são
as melhores para a categoria.

“Nossa gestão será des-
tinada a atender toda a catego-
ria. Aproveitamos para convidar todos,
inclusive os membros da chapa 2, para
nos unir em torno da luta pelos direi-

s servidores da Funda-
ção de Assistência à Cri-
ança e ao Adolescente –
Fundac e do Instituto de
Previdência do Estado –

Ipern reivindicam urgência no envio
dos Projetos de Lei de seus PCCRs
para aprovação na Assembléia
Legislativa. Essas categorias já de-
finiram paralisação de 24h. No Ipern,
a paralisação será no dia 20 e na
Fundac no dia 26 deste mês.

Fundac
Os servidores da Fundac es-

peram que o Governo do Estado in-
forme até o dia 22 de junho a agen-
da de encaminhamento do Plano para
a Assembléia e a sua implementação.

O Plano foi apresentado ao Sin-

dicato e este debateu com os servi-
dores em junho do ano passado. A
partir daí uma longa caminhada se es-
tabeleceu até o presente momento.
A direção do Sinai comunicou no dia
12 de junho a presidente da Funda-
ção, Graça Motta, que a categoria vai
entrar em greve por 24h.

Nos últimos meses, a direção
do Sindicato debateu e mobilizou os
servidores da Fundação em seus lo-
cais de trabalho na capital e no inte-
rior do Estado. “Se não for dada uma
resposta satisfatória, os servidores
saberão definir seu próprio rumo de
luta ”, afirma o diretor do Sinai,
Santino Arruda.

Ipern
Em assembléia realizada no

dia 11 de junho, os servidores do
Ipern decidiram por unanimidade
entrar em greve de advertência no
dia 20 de junho. Neste dia o Sinai
vai organizar uma grande ativida-
de com a categoria em  frente ao
prédio do Instituto.

A categoria cobra da Gover-
nadora Wilma de Faria o cumpri-
mento de sua promessa de campa-
nha eleitoral de implantar o PCCR
do Instituto. O plano foi elaborado
em 2004 e não implica em nenhum
gasto ao Tesouro Estadual, uma
vez que será totalmente coberto
pelo orçamento do Instituto. Portan-
to é inaceitável a recusa do Gover-
no Wilma de Faria em fazer os en-
caminhamentos do PCCR desta
categoria.

tos dos servidores da Administração
Indireta do Estado”, disse o presidente
eleito do Sinai, Santino Arruda.

A apuração contabilizou 1.483 votos, dos
quais 771 elegeram a Chapa 1.

Foto: Lenilton Lim
a


